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Jeugdcompetitie
Ruim 70 jeugdschutters deden mee aan de indoor jeugdcompetitie die bestond uit acht
wedstrijden, waarvan vier in het voorjaar en vier in het najaar.
Vanaf september telden de laatste vier series van de jeugdcompetitie mee voor de
bondscompetitie indoor, aangevuld met drie extra ingelaste series van 30 pijlen. Mede door
het voltooien daarvan konden een aantal zich plaatsen voor het daaropvolgende Rayon- en
Bondskampioenschap. De jeugdcompetitie indoor is zonder problemen verlopen en werd in
november afgesloten met een fun verschieting en prijsuitreiking.
Tijdens de zomermaanden stond de zomertoer op het programma. Het bestond uit een
wedstrijd doelschieten, run archery en twee 3D wedstrijden. Alle wedstrijden werden zeer
goed bezocht.
Er waren winnaars en verliezers, maar het belangrijkste was dat iedereen er erg veel plezier
bij had.
Het Diplomaschieten op 19 november bij de Waterlandschutters werd door 40 deelnemers uit
voornamelijk deze regio bezocht en zij schoten 2 x 30 pijlen op 18 meter. 16 haalden het A
diploma, 9 het B, 8 het C, 4 het D en één schutster behaalde het hoogste E diploma (gem.
9.1).
Regio jeugdtraining
Alle jeugdtrainingen werden in 2017 bij Concordia in Amsterdam gehouden, waarvoor weer
onze dank aan het bestuur van KNHS Concordia voor het beschikbaar stellen van hun
accommodatie.
In januari zijn 7 talenten begonnen aan de trainingen waarvan 1 cadet en 6 aspiranten van
12 jaar.
Later kwam daar nog een dame junior bij die naar onze waarneming snel zal doorstromen
naar het RTC Noord. De aspiranten hebben 2017 gebruikt als oriëntatie jaar om te wennen
aan het aantal trainingen, wedstrijden en de langere (buiten) afstanden. Gelet werd vooral
op inzet en techniek, de resultaten waren minder belangrijk. Voor de meeste was dit toch
een flinke omschakeling mede omdat zij gelijktijdig ook naar het middelbaar onderwijs
overgingen.
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Trainer Hans Wilthagen is eind december gestopt met lesgeven i.v.m. drukke
werkzaamheden en studie. Trainer Arnold Visser gaat vanaf januari 2018 de trainingen
verzorgen. Vanaf die tijd wordt er bij de vereniging Brederode in Haarlem getraind.
Tot slot wil ik de commissieleden, trainers, de verenigingen en hun vrijwilligers bedanken
voor hun medewerking en inzet.
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